
 

 

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Skarszewy, 23.08.2017r. 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/CIS/2017   

 

na zakup materiałów szkoleniowych w ramach projektu pt. Skarszewski CIS na BIS współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020.  

  

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Integracja na Plus  

ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy  

tel. 663 544 027 

mail: biuro@integracjaplus.pl   

  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów szkoleniowych w ramach Zadania nr 2 – Zajęcia 

reintegracji zawodowej w ramach projektu pt. Skarszewski CIS na BIS współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

  

Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV:   

    03110000-5 Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa 

    22000000-0 Druki i produkty podobne 

    24450000-3 Wyroby rolno-chemiczne 

    30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów 

    30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 

    39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe  

 

Podstawa prawna: zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą 

konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:   

a) Zamówienie obejmuje zakup i dostarczenie materiałów szkoleniowych, które zostaną 

wykorzystane podczas szkoleń zawodowych w ramach Zadania nr 2 – Zajęcia reintegracji 

zawodowej w okresie 09.2017 do 05.2023. 

b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do 

Zapytania Ofertowego. 

c) Wszędzie, gdzie wskazane są znaki towarowe, nazwy etc. dopuszcza się uwzględnienie innych 

produktów równoważnych, o jakości nie gorszej niż wskazane powyżej. 

d) Szacunkowe ilości materiałów szkoleniowych podane w Specyfikacji Zamówienia – nie są wiążące 

dla Zamawiającego przy realizacji umowy, są podstawą dla Wykonawców do sporządzenia oferty. 

e) Rzeczywiste ilości materiałów szkoleniowych będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania 

Zamawiającego   

mailto:biuro@integracjaplus.pl
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f) Zakup materiałów szkoleniowych dla potrzeb Zamawiającego następować będzie partiami, a 

wielkość każdej partii oraz termin dostawy wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji 

Zamawiającego, zgłoszonych ustnie lub na piśmie przez uprawnionego pracownika 

Zamawiającego. 

g) Zamówione materiały szkoleniowe winny być dostarczane do Zamawiającego w nienaruszonych 

opakowaniach fabrycznych. 

h) Nazwa dostarczonego towaru na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i z nazwą w 

formularzu cenowym. Również cena towaru wykazana na fakturze musi być zgodna z ceną z 

formularza cenowego. 

i) W przypadku dostarczenia materiałów wadliwych lub niezgodnych z warunkami zamówienia 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji, która powinna być zrealizowana w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe materiały na nowe, 

wolne od wad lub zgodne z warunkami zamówienia. 

j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, m.in. wówczas gdy oferty 

złożone w postępowaniu przekroczą budżet przeznaczony na zamówienie. 

k) Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert częściowych tj. Część 1. Materiały edukacyjno-

księgowo-biurowe. Część 2. Materiały ogrodniczo-przemysłowe. 

  

Termin wykonania zamówienia: od 09.2017roku do 30.05.2023 roku.       

   

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:   

1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści 

zapytania.   

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.   

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.   

5. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta/pełnomocnika, 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa  

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i)  

lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 



 

 

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – 

nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony  

w postępowaniu.   

   

IV. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie III wymaga złożenia 

następujących dokumentów:  

1. Kserokopii dokumentów poświadczających uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

2. Oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia zgodnie z zapisem w Formularzu Oferty.  

3. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie 

z zapisem w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 2  do niniejszego Zapytania Ofertowego.  

4. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie  

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z zapisem  

w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.  

Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  sprawdzenia  informacji  zawartych 

w dokumentach.  

  

V. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.  

 Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.   

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE  

 

1. Kryteria  wyboru   

Każda oferta Wykonawcy spełniającego wymagane warunki, nie podlegająca odrzuceniu, zostanie 

oceniona pod względem następujących kryteriów tj.:  

1) cena (całkowita cena brutto)  – znaczenie  kryterium – 100 %   

      

2. Sposób wyliczenia                            

CENA: 
a)     
b)    ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z następującym 

wzorem: 
C=[(Cn / Cob) x 100] x 100% 

Cn- cena najniższa z oferowanych 
Cob- cena oferty badanej 
100%- waga kryterium (przyjmuje się, że 1% = 1 pkt, co da wynik punktowy w kryterium C) 
  

  
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów 

stanowiących sumę punktów uzyskanych w poszczególnych w/w kryteriach. Wszystkie 

obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający  może  przyznać  wykonawcy  maksymalnie  100  punktów.  
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5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera 

ofertę z najniższą ceną.  

 

VII. SPOSÓB POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ  

W postępowaniu obowiązuje zasada pisemności. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną.   

  

Każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. 

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na dwa dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłyną 

do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert.  

 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest: Elżbieta Szczepińska. Informacje 

w sprawie zamówienia udziela się w dni robocze w godzinach 8.00-14.00, tel. 663 544 027,  

e-mail: biuro@integracjaplus.pl.   

  

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 Wadium nie jest wymagane.  

  

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 

podpisaną przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.  

2. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane czytelnym podpisem lub nieczytelnym 

podpisem wraz z pieczątką imienną, a także parafowane przez wykonawcę na każdej stronie. 

3. Dokumenty składane w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę.  

4. Zaleca się aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) i posiadały kolejno 

ponumerowane strony oferty.  

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

6. Oferta złożona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie niezwłocznie zwrócona 

Wykonawcy.  

7. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie) z oznaczeniem: Oferta na 

zakup materiałów szkoleniowych w ramach projektu pt. „Skarszewski CIS na BIS” i dostarczyć 

osobiście na adres Stowarzyszenie Integracja na Plus, ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy,   

w godz. 8:00-14:00 lub  przesłać pocztą tradycyjną na adres podany wyżej, lub złożyć w formie 

zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną e-mail: biuro@integracjaplus.pl   

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2017 r. do godz. 14.00.  
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XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 Miejsce i termin składania ofert:  

• Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Integracja na Plus, 

 ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy lub wysłać pocztą tradycyjną lub  złożyć w formie 

zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną e-mail: biuro@integracjaplus.pl w terminie 

do dnia 31.08.2017 r. do godz. 14.00 

• Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.  

 

XIII. UMOWA O WYKONANIE ZAMÓWIENIA  

1. Umowa zostanie zawarta przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę w terminie 5 dni 

(zawiadomienia przekazane drogą elektroniczną) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze 

oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.  

2. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik  

Nr 4 do niniejszego zapytania.   

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.  

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  

Nie jest wymagane.  

  

XV. PODWYKONAWSTWO  

Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawstwo zamówienia.  

  

XVI. WYKAZ WZORÓW ZAŁĄCZNIKÓW DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO.  

  

1. Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty  

2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu   

3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych  

4. Załącznik nr 4 Wzór umowy      

 

ZATWIERDZIŁ:  
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   Załącznik nr 1 do  Zapytania Ofertowego  

  

 

Miejscowość, data……………………………………..  

  

                                                                    

Nazwa i siedziba Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..  

Tel………………………………………fax………………………………………………… 

NIP………………………………………REGON…………………………………………..  

Osoba uprawniona do kontaktów tel. / imię i  

nazwisko……………………………………………………………………………………………… ………………………………………..  

  

Nazwa i siedziba Zamawiającego:  

Stowarzyszenie Integracja na Plus 

ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy 

  

OFERTA 

 

W nawiązaniu do ogłoszenia Zapytania Ofertowego, opublikowanego w Bazie Konkurencyjności oraz 

na stronie internetowej Zamawiającego, na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Zakup 

materiałów szkoleniowych w ramach projektu pt. Skarszewski CIS na BIS” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

  

1. Składam/y* ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu 

ofertowym.   

2. Oświadczam/y*, że zapoznaliśmy się Zapytaniem Ofertowym  i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz zapoznaliśmy się  

z przedmiotem zamówienia.  

3. Oferuję/emy* wykonanie zamówienia zgodnie z poniższym kosztorysem: 

 

LP NAZWA MATERIAŁU LICZBA 
CENA 

NETTO 

STAWKA 

VAT 

CENA 

BRUTTO 
UWAGI 

CZĘŚĆ 1. MATERIAŁY EDUKACYJNO-BIUROWO-KSIĘGOWE  

1. 

Podręcznik z zakresu samokształcenia 

się metod prowadzenia ewidencji 

księgowych. Podręcznik powinien 

zawierać min.: a. podstawowe zasady 

rachunkowości (funkcjonowanie kont 

syntetycznych i analitycznych, 

wymagania stawiane dokumentom 

1sz.    
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księgowym, cechy zapisu księgowego), 

b. tabelaryczną formę księgowości 

(tzw. amerykankę), c. technikę 

rejestrową, d. technikę przebitkową. 

2. 

Podręcznik - zbiór zadań z 

rachunkowości finansowej z 

rozwiązaniami uwzgledniający zmiany 

w ustawie o rachunkowości 

obowiązujące od 23 września 2015 r. 

Zawiera m.in.: 1. Rozszerzenie 

informacji o istocie, polityce i zasadach 

rachunkowości. 2. Wprowadzenie 

nowych wzorów sprawozdań 

finansowych po zmianie ustawy o 

rachunkowości dla: – jednostek 

sporządzających pełne sprawozdanie 

finansowe,– jednostek mikro, – 

jednostek małych. 3. Rozszerzenie 

informacji o zasadach księgowania 

krótkoterminowych aktywów 

finansowych (akcje, obligacje) zakup i 

sprzedaż – nowe schematy, przykłady, 

zadania. 4.Wprowadzenie szeregu 

zmian w komentarzach, przykładach 

oraz zadaniach dotyczących ewidencji 

podatku VAT, obrotu towarowego, 

rozliczeń międzyokresowych kosztów, 

środków trwałych, rozliczania kosztów 

zarządu i sprzedaży. 

1sz    

 

3. 

Podręcznik z zakresu biurowości. 

Podręcznik zawiera m.in.: zasady 

sporządzania pism z wykorzystaniem 

maszyny do pisania lub komputera, 

wzory kilkuset najczęściej spotykanych 

dokumentów, uwzględnienie 

standardów i wymogów korespondencji 

międzynarodowej 

1sz    

 

4. 

Podręcznik zawierający wzory 

najczęściej spotykanych w obrocie 

gospodarczym pism, umów i innych 

dokumentów w języku polskim, 

angielskim i niemieckim. Podręcznik 

zawiera m.in.: wzory pism, które mogą 

być przydatne szerokiemu gronu (np. 

rezerwacje pokoju hotelowego, 

samochodu, życiorysy, listy 

motywacyjne, opinie i referencje), 

wzory pism, listów i umów 

sporządzanych w firmie, w tym:     

1sz    
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dokumenty prawno gospodarcze (m.in. 

umowy najmu lokalu, umowy pożyczki, 

prokury i pełnomocnictwa), pisma i 

dokumenty handlowe (m.in. umowa o 

współpracy handlowej, dokumenty 

dotyczące ofert, zamówień, zleceń, 

dostawy, płatności, faktur), umowy i 

pisma wynikające ze stosunków pracy 

w firmie (m.in. kontrakt menedżerski, 

umowy o pracę, o dzieło, o zakazie 

konkurencji), wzory zaproszeń, 

programów, podziękowań niezbędnych 

przy obsłudze oficjalnych spotkań i 

wizyt, dokumenty i materiały 

promocyjne. 

5. 
Podręcznik dla nauczycieli przedszkoli 

i żłobków.  
1sz    

 

6. 
Podręcznik z zakresu rozwoju dziecka 

w przedszkolach.  
1sz    

 

7. 
Podręcznik z zakresu opieki nad 

osobami starszymi.  
1sz    

 

8. 
Podręcznik z zakresu urządzania i 

pielęgnacji terenów zielonych 
1sz    

 

9. 
Podręcznik z zakresu roślin ozdobnych 

i architektury krajobrazu  
1sz    

 

10. 
Papier ksero, format A4, gramatura 80 

g/m2, białość min 169 CIE,  
1 ryza    

 

11. 
Papier ksero, format A3, gramatura 

80g/m2, białość min. 169 CIE 
1 ryza    

 

12. 
Papier mix kolorów pastelowych, 

intensywnych, format A4,  
1 ryza    

 

13. 
Toner do drukarki Sharp AR 5618N 

(oryginał) 
1sz    

 

14. 
Toner do drukarki Epson 31A, 2D8 

(oryginał) 
1sz    

 

15. 

Koszulki na dokumenty, krystaliczne, 

transparentne, otwarte na górze, format 

A4 

1 op.    

 

16. Zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na 

bazie wody do pisania na wszystkich 

1 op.     
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rodzajach papieru, mix 6 kolorów, gr. 

Linii 2-5 mm 

17. 

Marker do tablic suchościeralnych do 

białych tablic, kolor wg potrzeb, gr. 

Linii 1,5-3 mm,  

1sz    

 

18. 
Segregator, grzbiet 50 mm, kolor wg 

potrzeb,  
1sz    

 

19. 
Segregator, grzbiet 75 mm, kolor wg 

potrzeb, 
1sz    

 

20. Cienkopisy, gr. Linii 0,4mm, kpl 6 szt.  1sz     

21. 
Gąbka do tablic sucho ścieralnych, 

wym. 110x57x25 mm 
1sz    

 

22. 

Gumki ołówkowe, przeznaczone do 

stosowania na papierze, wym. 

65x24,2x12,4  

1sz    

 

23. 

Skoroszyt PVC wpinany, przednia 

okładka przezroczysta, pojemność ok 2 

cm  

1sz    

 

24. 
Teczka kopertowa, format A4, kolor wg 

potrzeb 
1sz    

 

25. 

Marker permanentny, kolor wg potrzeb, 

rodzaj: główka okrągła, dł. Linii pisania 

min. 780 m, gr. Linii 1,5mm  

1sz    

 

26. 
Marker do płyt CD/DVD, rodzaj: 

główka okrągła, gr. Linii 0,4-0,7mm 
1sz    

 

27. 
Korektor w taśmie, dł. Taśmy min. 

10m, szer. Taśmy, 4,2mm 
1sz    

 

28. 
Pendrive, pojemność 8 GB, min. USB 

2.0 
1sz    

 

29. 
Płyty CD, pojemność 700 MB 

opakowanie cake box, ilość szt w op. 50 
1 op.    

 

30. 
EWIDENCJA Przychodów – druk 

symbol R1, format A5,  
1sz    

 

31. 
EWIDENCJA Przychodów pracownika 

– druk symbol K10, format A5 
1sz    

 

32. 
Dowód wpłaty KP, format A6, papier 

samokopiujący 
1sz    
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33. 
Dowód wypłaty KW, format A6, papier 

samokopiujący 
1sz    

 

34. Wniosek o urlop, format A6,  1sz     

35. 
Karta urlopowa, format A6, papier 

samokopiujący, 
1sz    

 

36. 
Roczna karta ewidencji obecności w 

pracy, format A5,  
1sz    

 

37. 
Faktura, format A5, papier 

samokopiujący,  
1sz    

 

38. 
Nota korygująca, format A5, papier 

samokopiujący, 
1sz    

 

39. Wniosek o zaliczkę, format A6 1sz     

40. Rozliczenie zaliczki, format A6 1sz     

41. 
Raport kasowy, format A4, papier 

samokopiujący 
1sz    

 

42. Ewidencja wyposażenia, format A5,  1sz     

43. 
Ewidencja Środków Trwałych, format 

A4 
1sz    

 

44. 

Segregator AKTA OSOBOWE, format 

A4, W wyposażeniu znajduje się 

rozporządzenie MPiPS oraz 

dwustronnie zadrukowane przekładki. 2 

- pierścieniowy mechanizm w kształcie 

litery O 

1sz    

 

45. 

Apteczka pierwszej pomocy,  

- wykonana z tkaniny wodoodpornej 

- wyposażenie zgodne z normą DIN 

13164 

- 14-częściowy zestaw plastrów z 

opatrunkiem: 6x10 cm (4 szt.), 4,3x7,2 

cm (2 szt.), 12x2 cm (2 szt.), 1,9x7,2 

cm (2 szt.), 2,5x7,2 cm (4 szt.) 

- plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 

szt.) 

- bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.) 

- bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.) 

- rękawiczki winylowe (2 pary) 

- chusteczki nasączone (2 szt.) 

- chusta opatrunkowa 60x80 cm (1 szt.) 

- chusta opatrunkowa 60x40 cm (1 szt.) 

1kpl    
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- bandaż z kompresem (opatrunek 

indywidualny) 6x8 cm (1 szt.) 

- bandaż z kompresem (opatrunek 

indywidualny) 8x10 cm (2 szt.) 

- bandaż z kompresem (opatrunek 

indywidualny) 10x12 cm (1 szt.) 

- kompres na rany 10x10 cm (6 szt.) 

- chusta trójkątna 96x96x136 cm (2 

szt.) 

- koc termiczny 160x210 cm (1 szt.) 

- nożyczki (1 szt.) 

- instrukcja udzielania pierwszej 

pomocy 

- wymiary apteczki:24x15x6 

CZĘŚĆ 2. MATERIAŁY OGRODNICZO-PRZEMYSŁOWE 

46. Ziemia ogrodnicza 50 L 1sz     

47. 

Donice i pojemniki plastikowe do siewu 

i nasadzeń, rozmiar i rodzaje wg 

potrzeb 

1sz    

 

48. 
Nasiona kwiatów i warzyw, rodzaje i 

ilość wg potrzeb 
1sz    

 

49. 
Cebule kwiatów, rodzaje i ilości wg 

potrzeb 
1 op.    

 

50. 
Krzewy – sadzonki, rodzaj: tuja, 

cyprys, sosna, świerk i ilość wg potrzeb 
1 kpl.    

 

51. Środek owadobójczy – Karate – 1l 1sz     

52. Środek grzybobójczy – Miedzian – 1l 1sz     

53. 
Środek chwastobójczy – Chwastoks – 

1l  
1sz    

 

54. Rękawice robocze gumowe folkowane 1sz     

55. Maseczki do wykonywania oprysków 1sz     

56. Okulary ochronne, 1sz     

57. 
Drut w papierowym oplocie, 4mm x 

205mm 
1sz    

 

58. 
Emulsja do kwiatów i liści w areozolu, 

pojemność 500 ml 
1sz    
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59. 
Farby w areozolu, różne kolory, 

pojemność min. 400 ml 
1sz    

 

60. 
Klej w laskach do pistoletu, bezbarwny 

op. min. 10 szt.  
1sz    

 

61. Dekoracyjna lina ze skręconej juty, fi 2  1sz     

62. Dekoracyjna lina ze skręconej juty, fi 1  1sz     

63. 

Drut florystyczny: drucik aluminiowy 

mały 40 g, różne kolory oraz 

aluminiowy,  

1sz    

 

64. 
Folia do kwiatów, transparent 100x130 

cm op. min 5 szt. 
1 op.    

 

65. 
Folia gładka, różne kolory, wymiary 

min. 50cm x 2m 
1 op.    

 

66. Gąbka florystyczna ring 25 cm 1sz     

67. Gąbka florystyczna floret duży  1sz     

68. Gąbka florystyczna normal -zielona 1sz     

69. Gąbka florystyczna sucha – brązowa 1sz     

70. 
Rafia dekoracyjna, naturalna i kolorowa 

op. min. 1 kg 
1sz    

 

71. Wianki słomiane 20 cm  1sz     

72. Wianki słomiane 25 cm 1sz     

73. 
Materiałowa wstążka jednolita i kratka 

długość min 10 m 
1sz    

 

74. 

Pistolety do kleju, Średnica wkładu  

11,2 mm, Wydajność  12 g/min, 

Zasilanie  sieciowe 

1sz    

 

75. Szczypce do drutu min. Dwie wielkości  1sz     

76.  Juta 200 gr/m2 szeroka 2,00 m 1sz     

 

4. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia naliczone zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

5. Oferowana cena jest ceną stałą w całym okresie zamówienia.  
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6. Zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki  

w niej zawarte.  

7. Zapoznałem się z projektem Umowy jaka ma być zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

-    załącznik nr 4 i akceptuję jej postanowienia.  

8. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 4.  

9. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

10. Oświadczam, że dokonałem wszelkich starań w celu uzyskania danych, jakie mogą być niezbędne 

do przygotowania prawidłowej oferty i podpisania umowy.  

11. Załącznikami do niniejszej oferty, są:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………  

12. Ofertę niniejszą składam/y na …………..kolejno ponumerowanych stronach.  

 

 

  

  

...................................................................... 

/podpis/y osoby/osób uprawnionych                  

do reprezentowania wykonawcy/wykonawców/  

  

* niepotrzebne skreślić    
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Załącznik  Nr 2   

                                                    

  

  

…………………………………  

     pieczęć firmowa  

  

  

OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: 

Zakup materiałów szkoleniowych 

 w ramach projektu pt. Skarszewski CIS na BIS 

  

  

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Zakup 

materiałów szkoleniowych w ramach projektu pt. Skarszewski CIS na BIS dotyczące:  

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

  

  

  

……………………………………………..  

                                                                                                  Data , pieczątka i podpis 

Wykonawcy  lub osoby upoważnionej  

    do reprezentowania Wykonawcy  
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           Załącznik nr 3  

  

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH  

  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na zakup materiałów szkoleniowych w ramach 

projektu pt. Skarszewski CIS na BIS dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

   
Nazwa Wykonawcy  Adres Wykonawcy  

  

  

    

  

Oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;  

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa  

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i)  

lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

  

  

…………………………..…   

Miejscowość / Data  

      …………………………….……………  

     Podpis osoby upoważnionej do podpisania       

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy   

 

 

* niepotrzebne skreślić    

 

 

 

 

Załącznik nr 4 Wzór umowy   
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UMOWA nr …/KCIS/2017 

  

Zawarta w dniu …………….. 2017 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Integracja na Plus, 

ul. Kościerska 2, 83-250 Skarszewy, NIP: 592-222-36-79, REGON 220928341, KRS 0000345664  

reprezentowanym przez Elżbietę Szczepińską – PREZESA, Cecylię Graczyk – SEKRETARZA/SKARBNIKA 

zwanym w dalszej części umowy  

„Zamawiającym”  

a  ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej  „Wykonawcą”   

  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania Ofertowego  

i wybraniu najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa o następującej treści:  

  

§ 1    

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów szkoleniowych w ramach projektu pt. Skarszewski 

CIS na BIS, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

na lata 2014-2020.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji określają: Zapytanie Ofertowe oraz 

oferta Wykonawcy – stanowiące integralną część niniejszej umowy.  

  

§ 2  

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia … .09.2017r. do 31.05.2023r.  

                                                                

§ 3  

Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) należyte wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej  

i przepisami prawa;  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) ustalanie zapotrzebowania na materiały szkoleniowe i przedkładanie Wykonawcy zamówień 

zgodnie z bieżącymi potrzebami  

  

§ 4  

1. Rozliczenie za wykonaną usługę zostanie uregulowane na podstawie faktury miesięcznej 

wystawianej za zakończony miesiąc na podstawie faktycznie zamówionych i dostarczonych 

materiałów szkoleniowych.  

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu zamówienia 

będzie podpisanie protokołu odbioru towaru przez osoby upoważnione z ramienia 

Zamawiającego. 

3. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr ………………………………………………., w terminie 14 dni licząc 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz potwierdzonej 
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przez Koordynatora Projektu. Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT 

zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

4. Wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków finansowych, 

przekazanych przez Instytucję Zarządzającą – Urząd  Marszałkowski  Województwa Pomorskiego 

na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję  

Zarządzającą, wypłata wynagrodzenia nastąpi  niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej 

transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia   

w zapłacie.  

  

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów  

i w  podanych wysokościach:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca  

– w wysokości 10% łącznej wartości zamówienia określonej w § 4 ust.1,  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które  

odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 10 % łącznej wartości zamówienia określonej 

w § 4 ust.1.  

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego            

przewyższającego wysokość zastrzeżonych  kar  umownych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie zastrzeżonych kar umownych z wynagrodzenia.  

      

§ 6  

1. Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela  

…………………………………………  

2. Zamawiający wyznacza jako swojego przedstawiciela  

………………………………………..  

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest 

wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.  

  

§ 7  

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia   

w przypadkach, gdy:  

A. Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.:  

• katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.),  

• katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.),   

• zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia,  

• zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.), 

• okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, 

skutkując  niemożliwością dotrzymania terminu.  

B. Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności (niezdolność do realizacji świadczenia  

w wyniku długotrwałej choroby, wypadku bądź innych zdarzeń losowych), uniemożliwiające  

Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą przesunąć 

termin zakończenia wykonania niniejszej umowy.  
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C. Wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze 

strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego).  

D. Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian które są konieczne do wprowadzenia,  

a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego i zarazem nie powodują zmiany świadczenia.   

2. Każda zmiana w umowie musi być potwierdzona protokołem konieczności, zatwierdzonym przez 

Zamawiającego.  

  

§ 8  

1. Zamawiający może rozwiązać umowę gdy:  

a) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację dostawy i nie realizuje jej przez okres 3 dni, 

pomimo dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego,  

b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie ze złożoną ofertą,  

c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty.  

2. Rozwiązanie umowy  może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

3. Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  

  

§ 9  

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy.    

2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, wyrażone na piśmie 

pod rygorem nieważności.  

3. Niedopuszczalna jest - pod rygorem nieważności - taka zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie o niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli 

przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie,  której dokonano wyboru 

Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a przewidziane są w ogłoszeniu.  

4. Wszelkie spory między stronami rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w razie ich 

nieskuteczności przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.  

  

 Zamawiający:              Wykonawca:  

  

 

 


